ŽÁDOST
souhlas s podnájmem
pro právnické osoby, fyzické osoby podnikatele a fyzické osoby nepodnikatele
ke smlouvě č.: ...................................................................

NÁJEMCE / KLIENT
Obchodní jméno / jméno a příjmení:
IČ / r.č.:
Tel.:

K VÝŠE UVEDENÉ SMLOUVĚ ŽÁDÁM O:
Souhlas s podnájmem předmětu výše uvedené smlouvy pro níže uvedené osoby / firmy
(Poplatek za podnájem předmětu mimo osob blízkých a navzájem blízkých ve výši 2 000 Kč bez DPH)
Předmět leasingu / úvěru:
Jméno / obchodní jméno:
Adresa / sídlo:
R. č. / IČ:
Přílohy:
právnická osoba

– kopie občanského průkazu
– souhlas se zpracováním osobních
údajů a použitím rodného čísla

fyzická osoba

– výpis z obchodního rejstříku / kopie živnostenského listu
– kopie občanského průkazu statutárního zástupce

FYZICKÉ OSOBY - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM ROD.ČÍSLA
Jméno a příjmení:

RČ:

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a společností D.S. Leasing, a.s., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ:
48909238 (dále jen „Smlouva“), souhlasím s tím, aby společnost D.S. Leasing, a.s., za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a
uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním
memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační memorandum“).
Účelem zpracování mých osobních údajů na základu tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských
informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných
uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a
platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního
registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity,
důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných
uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu.
Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a společností D.S. Leasing, a.s. byla nebo bude uzavřena
Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud
tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním
mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování uživatelů NRKI nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů.
Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního memoranda mohu kdykoli získat v Klientském centru
společnosti D.S. Leasing, a.s., tel.: +420 542 135 135, www.dsleasing.cz, a také v Klientském centru NRKI, tel.: +420 277 778 650 klient@cncb.cz, www.cncb.cz.
Dne ....................................................................

V ....................................................................

Podpis ....................................................................

FYZICKÉ OSOBY - UDĚLENÍ SOUHLASU S POŘÍZENÍM KOPIE OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Tímto, dle ustanovení § 2 odst, 5 zákona č. 328/1999 o občanských průkazech v platném znění, uděluji svůj souhlas s pořízením kopie občanského
průkazu č. (uvedeno níže) pro potřebu činnosti společnosti D.S. Leasing a.s. , IČ: 48909238.
V ....................................................................

Dne ....................................................................

Podpis .....................................................

Jméno a příjmení: ..................................................................................
Správnost a úplnost údajů uvedených v Žádosti za D.S. Leasing, a.s.
ověřil:

podpis:

Nájemce ....................................................................

dne:

